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Aplicativos e taxista
lesados em São Paulo
Foto: Mario Sergio de Almeida

O taxista Aparecido Geraldo Araújo acredita que foi vítima
de uma quadrilha de estelionatários, e não recebeu
corridas feitas pelo aplicativo 99Taxis. “Eu apenas atendi as
corridas pelo aplicativo, e também fui enganado. Eles
deveriam ser mais rígidos ao firmar contratos com
passageiros que, na verdade, são fraudadores”, disse o
taxista. Os mesmos suspeitos também utilizaram o
aplicativo Wappa. Pág. 10

Salomão conversa com
diretor do DTP e
superintendente
do Ipem

Feirão do Táxi
dia 11 de abril

Transferência
de alvará

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Fabiana Cuba

Confira se o seu nome consta na lista de processos deferidos e indeferidos. Você tem 30 dias para regularizar a documentação no DTP.
Pág. 30

Salomão Pereira, que tomará posse como vereador nos próximos
dias, conversou com o diretor
Daniel Teles, do DTP, e com o superintendente do Ipem Clovis Volpi,
para tratar de assuntos de interesse da categoria. Págs. 20 e 21

Dia 11 de abril será realizado o 16º
Feirão do Táxi, o maior evento de
negócios da categoria. O Feirão
deve contar com a participação de
todas as montadoras que
disponibilizam seus veículos para os
taxistas. Pág. 26

Se você é aposentado ou
vai se aposentar, procure
a Coopetasp
Atendimento sobre aposentadoria e
revisão todas as quartas-feiras, das
9h às 13h. Se você vai financiar o
carro 0 km e precisa de carta de rendimento, ou de lucro cessante, procure a Coopetasp. Ligue:
(11) 2081-1015. Pág. 27

Só seguramos o táxi
em poder do taxista:
Não adianta nos procurar depois que roubarem o seu
táxi ou sofrer colisão. GNC, líder do segmento, há
mais de dez anos garante o seu patrimônio
Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 18

O seu táxi
0 km
atrai mais
passageiro
Foto: Divulgação

Ao adquirir seu carro novo,
procure os anunciantes da Folha
do Motorista. Eles têm sempre
profissionais preparados para lhe
prestar o melhor atendimento.

Para anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653. Pág. 04
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Jurídico da Coopetasp atende
sócios e não sócios
O departamento jurídico da Coopetasp atende sócios,
empresas, associações e o público em geral.
Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h - civil, criminal e trabalhista.
Dr. Davi Grangeiro da Costa
terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30
civil e família.
Dra. Rita Simone Miler Bertti
quintas-feiras, das 13h às 17h - família, civil
e administrativo.
ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015

de 10 a 23 de março de 2015

FOLHA DO MOTORISTA

Página 3

Página 4

FOLHA DO MOTORISTA

de 10 a 23 de março de 2015

Nossos anunciantes
privilegiam a categoria taxista
Antes de fazer qualquer ne
gócio
ocur
negócio
gócio,, pr
procur
ocuree
os anunciantes da Folha do Motorista
As empresas que anunciam
seus produtos na Folha do Motorista privilegiam os taxistas, possuem um atendimento especializado e oferecem vantagens e condições exclusivas. Por isso, merecem a sua confiança. Ao com-

prar seu carro zero quilômetro ou
realizar serviços, consulte nossos
anunciantes.
Para a compra de um veículo
novo os taxistas podem contar com
as isenções de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) e ICMS

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O percentual
de desconto varia de acordo com o
modelo escolhido, mas só é garantido quando a compra for realizada
diretamente nas concessionárias.
Atenção: não venda seu táxi usa-

do antes de ter a certeza que o
novo está na concessionária. Algumas marcas levam até 60 dias
para entregar o carro zero quilômetro, gerando prejuízos ao profissional que tem no veículo seu
instrumento de trabalho.
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Tenha mais segurança com uma câmera de segurança em seu táxi
Câmeras para táxis: tecnolo
gia aliada da se
gurança
tecnologia
segurança
Pensando em proporcionar mais
tranquilidade para toda categoria
Salomão Pereira, em parceria com
a empresa de tecnologia Cerruns,
idealizou a câmera de segurança
para táxis. “Eu pensei em um
equipamento simples, barato e
acessível para todos os taxistas.
A ideia é inibir a ação do bandido, e evitar a concretização do

assalto”, lembrou Salomão.
Em setembro de 2013 os primeiros taxistas instalaram a câmera, e
desde então não sofreram nenhum
tipo de violência. Salomão tem certeza de que a câmera de segurança
está cumprindo o seu papel, que é o
de proteger os profissionais da praça. “Se a vida de um só taxista foi poupada pela câmera de segurança, meu

dever foi cumprido”, comemora.
A câmera pode ser instalada nos
táxis de qualquer parte do mundo.
Assim que o passageiro entra no carro as imagens captadas são transmitidas em tempo real para uma central, e não ficam armazenadas dentro
do veículo, o que proporciona mais
segurança. Mesmo que o táxi seja
roubado ou destruído, a imagem já

estará registrada.
Todos os táxis equipados com a
câmera possuem um selo que informa os passageiros sobre a filmagem:
“Esse veículo está sendo monitorado,
com imagens transmitidas para uma
central”. Com isso, uma pessoa mal
intencionada desistirá de cometer o
crime ao saber que seu rosto será
identificado com facilidade.

Custo da instalação: R$ 250 - parcelado em três vezes sem juros. Custo mensal de armazenamento das imagens - R$ 45.
Estamos cadastrando oficinas especializadas em taxímetros de todo o Brasil para a ampliação de nossos centros de instalação. Entre em contato: 11 5575-2653
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Salomão Pereira, meus cumprimentos pela sua futura posse como
vereador. Dei início à prestação de
serviço a classe taxista no ano de
1984, como vendedor frotista. No
início estes companheiros não tinham
direito às isenções, e era difícil conseguir financiamento.
Hoje mudou muito, e alguns benefícios foram concedidos, mas ainda é possível melhorar. A minha sugestão é um

projeto de lei que permita ao motorista
receber 500 litros de gasolina ao mês, isento de impostos, ou com menos 10% sobre o valor do combustível na bomba.
O táxi é um transporte público, e
como em outros países deveria ser uma
alternativa. Incentivar o seu uso com
cobranças menores faria com que muitos motoristas que fazem uso do carro
particular passassem a recorrer ao táxi.
Rodolfo W.Q.Merlan - leitor

Nem por um momento, estou criticando ou falando mal de donos de frotas.
Mas há coisas que realmente me deixam triste.
Quando uma pessoa procura uma frota para trabalhar, é lógico que é para trabalhar
mesmo, pois tem que pagar uma diária de R$ 80 a R$ 130. A pessoa que trabalha para
uma frota é como um médico, pois não tem sábado, domingo, feriado, não pode ficar
doente, ser assaltado e nem pensar em fazer uma viagem.
Se o carro quebra e tem que concertar, não existe um desconto do tempo
que a pessoa ficou esperando. Se algum familiar morre, ela não pode parar
nem no dia do ocorrido, pois no outro dia tem que pagar a diária. Se for
assaltada, tem que trabalhar dobrado. Se ficar doente, tem que sair da forma
que estiver. Enfim, estou muito decepcionada e sei que não sou a única.
Imagino que, se algum dono de frota resolve, por humanidade, dar o sábado, domingo e feriados para o trabalhador, é capaz de ser linchado pelos outros donos. Com certeza todos vão querer trabalhar com esta pessoa, e ficarão mais felizes, calmos, saudáveis e cuidando melhor dos carros. O que pode
ser pensado como um prejuízo traria muito mais benefícios. Em outros países
isso acontece há anos. É uma pena que aqui, no Brasil, ainda falte este tipo de
pensamento.
Maria Helena Sampaio – esposa de taxista

Todas as melhorias em qualidade
de atendimento são bem vidas, desde que, venham acompanhados de
uma tarifa justa. Digo isso porque só
vemos o poder público cheio de
“boas intenções” com os usuários de
táxi (isso é louvável). No entanto,
esquecem que é necessário investimentos por parte dos motoristas. A
contra partida, uma tarifa melhor e
mais justa, não ocorre.

Conclusão: mais despesas e menos
lucro para os taxistas! Se o poder público se preocupasse em reajustar a
tarifa de táxi anualmente, o taxista teria mais poder de compra e mais investimentos seriam feitos na sua profissão como: troca de carro a cada dois
anos, carros maiores e mais confortáveis, cursos de línguas estrangeiras,
entre outros...
Jorge Spínola – leitor

Fui juntamente com o Sr. Aparecido Fernandes Urbano ao DTP para
fazer a transferência do alvará de estacionamento 007.724-29. Como não
podia esperar, me retirei e o Sr. Aparecido ficou de me enviar uma cópia do
documento, mas ele foi assaltado e roubaram todos os documentos. Se vocês
tivessem algo dessa transferência ficaria muito grato.
Eduardo José de Oliveira Neto – leitor
Sr. Eduardo,
A transferência do alvará de estacionamento 007.724-29 foi
publicada no Diário Oficial de 15 de janeiro, e também noticiada na
edição 732 do jornal Folha do Motorista, página 16.
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A insegurança geral,
diária e irrestrita
Há como viver com segurança em uma grande cidade como São Paulo? Até
um tempo atrás se podia dizer que sim, desde que se investisse em sistemas
sofisticados de segurança, monitoramento e blindagem. Mas hoje, em que lugar, podemos nos sentir verdadeiramente seguros?
Os prédios eram tidos como saídas em um passado recente. Famílias deixaram os quintais e migraram para as diminutas áreas de serviço em busca de
tranqüilidade e paz. Porém, diariamente vemos quadrilhas especializadas em
roubos de condomínios sendo desmanteladas, e outras ainda em fuga, e com
isso a segurança se esvai...
Casas de alto padrão, separadas do resto da humanidade por cancelas,
rondas, cercas elétricas e afins também não foram capazes de frear o absurdo
surto de violência que toma conta de nossa cidade. Bairros ricos são violentados com arrastões e assaltos em série, que tem hora e lugar marcados, mas não
são evitados.
E o que falar do trânsito? Além da violência das colisões e atropelamentos,
que fazem vítimas inocentes, há ainda as diversas modalidades de assaltos a
motoristas. Tem pra todos os gostos: assaltos com motos, a pé no trânsito
parado, no estilo arrastão, menores armados nos faróis, e por aí vai.
Isso tudo sem falar nos crimes que estamos sujeitos quando vamos simplesmente comprar um pão na padaria, fazer compras no supermercado, ir ao
banco (nossa, e as saidinhas!), ou andar à pé pela cidade em uma noite enluarada.
Pois é, nem os namorados podem mais ficar sentados nos bancos das praças.
Dá medo imaginar nossa sociedade daqui a alguns anos. Será que viveremos como em um daqueles filmes em um futuro distópico, onde tudo o que
prezamos e tínhamos orgulho deixou de existir? Na verdade, temos que pensar
ainda há tempo. E a mudança precisa começar em casa.
É dentro de um lar que as relações precisam ser construídas e alicerçadas,
em bases de respeito e amor. E isso passa pelos casais, pais e filhos, netos e
avós... Crianças bem criadas se tornarão adultos responsáveis, seguros, que
poderão mudar os rumos de nosso país.
Acho que a esperança é por aí...

EXPEDIENTE
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANULA SUSPENSÃO DA
CNH POR INERCIA
DO DETRAN
Nesta semana, houve a
publicação de importante decisão
do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que julgou favoravelmente ao condutor que havia sido condenado penalizado em seu direito de dirigir, entretanto, houve anulação da penalidade por conta de paralisação do
procedimento de suspensão
pelo DETRAN-SP, por
mais de três anos.
Com efeito, ao
DETRAN-SP cabe a responsabilidade por decidir e
notificar o interessado sobre sua defesa e recursos
apresentados, inclusive para
determinar a entrega da
carteira de motorista para inicio do
cumprimento da penalidade.
Uma vez questionada a
falta de providencia do DETRAN-SP
perante o Poder Judiciário, deverá o
órgão de trânsito comprovar

documentalmente que julgou e notificou o condutor, dentro do prazo cabível, caso contrário, a penalidade
poderá ser anulada.
É comum observar a
falta de providencias por parte do
DETRAN-SP, que deixa o processo
parado ou sem notificar o motorista
da
decisão,
por
consequência, a violação
dessa regra gera a anulação da penalidade, livrando o condutor da
penalidade.
Vê-se, claramente, que
o condutor poderá valerse de meios legítimos para
questionar a penalidade,
para tanto, deve procurar sempre um
advogado de sua confiança que saberá colocar a questão perante o Judiciário que estará atento aos eventuais
erros irregularidades cometidas para
anular a penalidade.
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Resposta do Detran/SP à matéria publicada com o título “Detran/SP
aprimora processo de embriaguez, mas há falhas”, publicada na edição 733:
“O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) esclarece que todo motorista
multado por alcoolemia, tendo sido julgado em última instância e respeitado o direito de ampla
defesa, terá o direito de dirigir suspenso pelo período fixo de 12 meses, determinado pela Lei Federal
Nº 12.760/2012, que deve ser seguida por todos os Detrans do país. Logo, está equivocada a
afirmação de que se deveria atribuir um período de suspensão específico para cada condutor nesses
casos. Desta forma, não procede a informação de que o Detran.SP estaria punindo os motoristas
flagrados por embriaguez de forma errada, pois todo o processo segue o que determina a legislação
federal de trânsito.
Informamos, ainda, que os condutores notificados para responderem ao processo de suspensão
podem apresentar Defesa Prévia e recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI)
pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), em “Acesso os Serviços Online”>”CNHHabilitação”>”Solicitar e acompanhar defesa e recurso de suspensão de CNH”. Com isso, o condutor pode acompanhar o julgamento e saber o resultado também direto pelo portal, sem sair de casa
e sem a necessidade de intermediações de terceiros. A medida, implantada em janeiro de 2015, tem o
objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão e dar mais transparência ao processo de julgamento
dos casos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - seja por alcoolemia, seja por ter
atingido 20 ou mais pontos.
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Taxista reafirma que foi vítima de fraude, juntamente com a 99Taxis
Aplicati
gou cor
ridas
Aplicativvo ainda não pa
pag
corridas
O taxista Aparecido Geraldo Araújo, que já teve seu caso mostrado nas
duas últimas edições do jornal Folha
do Motorista, ainda não teve um desfecho para o seu caso. Ele reclama o
não recebimento de duas corridas realizadas pelo aplicativo 99Taxis, que
não foram pagas por suspeita de fraude, segundo a empresa.
Tudo teve início em outubro do ano
passado, quando o taxista se cadastrou no aplicativo Wappa. Uma passageira (que não revelaremos o nome
porque o caso está sob investigação)
foi atendida pelo taxista e afirmou que
todos os dias fazia o mesmo percurso
utilizando táxis. Para não perder as
corridas, Aparecido ficava próximo ao
local de embarque para ser chamado
pelo aplicativo.
Essa passageira estabeleceu uma
relação de “confiança” com o taxista,
e o avisava quando membros de sua
família e amigos precisavam de táxi.
Aparecido passou a atender essas
pessoas indicadas, sempre usando o
mesmo artifício: ficava próximo ao
endereço para ser acionado pelo
Wappa.
Em dezembro a passageira informou que iria mudar para o aplicativo
99Taxis. Aparecido então se cadastrou
no app, e continuou a fazer corridas
diárias para todos os indicados. Além
de utilizar o táxi para ir e voltar dos
seus respectivos trabalhos, os passageiros atendidos pelo taxista faziam

corridas esporádicas e viagens para o
litoral e interior de São Paulo.
Aparecido recebeu normalmente
todas as corridas realizadas pelo
aplicativo Wappa. Em janeiro deste ano,
ao notar que o valor de duas corridas
realizadas pela 99Taxis não foram depositados, ligou para a empresa e foi
informado que havia uma suspeita de
fraude. Porém, em nenhum momento a
questão foi esclarecida.
Por conta própria o taxista
realizou uma investigação, e
descobriu os dados dos suspeitos
Aparecido acredita que foi vítima de
uma quadrilha de estelionatários. Em
contato com a 99Taxis foi informado
que os valores das duas corridas não
pagas, que totalizam R$ 1.400, não seriam depositados. Nas outras ocasiões que ligou para a empresa não
recebeu nenhuma explicação, e lhe
foi pedido que aguardasse um retorno, que nunca ocorreu.
Em resposta ao jornal Folha do Motorista a 99Taxis informou que está investigando se o taxista participou da
fraude. Aparecido se diz indignado com
essa suspeita. “Eu apenas atendi a corridas pelo aplicativo, e também fui enganado. Eles deveriam ser mais rígidos
ao firmar contratos com passageiros
que, na verdade, são fraudadores”.
Para provar que não sabia das fraudes como alega a 99Taxis, o taxista realizou uma investigação por conta própria, descobriu várias informações e já

às repassou à empresa. Ele conseguiu
os nomes verdadeiros e fotos dos supostos fraudadores, além dos endereços.
“Eu entrei em contato com o hotel
que eles ficaram hospedados na cidade
de São Vicente, em dezembro. Eu os
levei até lá. O hotel me informou que o
pagamento das diárias foi bloqueado pela
administradora do cartão de crédito. Ou
seja, eles aplicaram um golpe também.
Já passei essa informação para a
99Taxis”, afirmou Aparecido.
Depois de tantos transtornos, o
taxista quer apenas ser desbloqueado
dos aplicativos Wappa e 99Taxis, receber as corridas que realizou e continuar trabalhando normalmente. Além
disso, ele questiona a segurança dos
apps. “Que segurança o aplicativo
passa? Eu fui vítima de criminosos,
e poderia ter sido assaltado e morto. Não há uma análise de cadastro para
os passageiros, somente para os
taxistas”, desabafou.
Aplicativo 99Taxis nega ter
apagado histórico de taxista
A 99Taxis se posicionou em relação
à matéria publicada na última edição do
jornal Folha do Motorista, onde o taxista
Aparecido Geraldo Araújo alega que
todas as corridas realizadas pelo app
sumiram de seu celular. Segundo a
99Taxis, não existe um recurso para
apagar o histórico do taxista a partir da
empresa, e afirma que a alegação não
procede.
A 99Taxis diz também que está in-

Foto: Fabiana Cuba

vestigando, juntamente com a polícia,
se o taxista Aparecido estava ciente
ou participou da fraude, mas não pode
entrar em detalhes no momento. De
acordo com o aplicativo, Aparecido
também realizou corridas para outra
empresa com casos já comprovados
de fraude, e outras empresas de
aplicativos também apuram a participação dele em episódios irregulares
que nada tem a ver com a 99Taxis.
Por fim, a empresa reiterou que
o caso ainda está em análise, é
bastante complexo, mas que pretende dar um desfecho definitivo o
mais breve possível.
Aplicativo Wappa não passou
informações alegando sigilo
Já o aplicativo Wappa informou que
o caso está sendo analisado pela sua
área de segurança e, por enquanto,
corre em sigilo.
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A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.

Taxista ganha viagem à Londres
no programa do Rodrigo Faro
Os
waldo já ffoi
oi notícia na Folha do Motorista, e aag
gora
Osw
irá rrealizar
ealizar seu sonho de estudar in
ora do Brasil
ing
glês ffora
Foto: Fabiana Cuba

Oswaldo José dos Santos, taxista
há mais de 20 anos, tinha o sonho de
aprender inglês. Para praticar o idioma distribuiu frases dentro do carro,
coladas no teto, parabrisa, encostos
e até no porta-malas. Há quatro anos

ganhou um curso de inglês de uma
passageira, e treinava sua pronúncia
com os passageiros, que lhe ajudavam
a estudar durante as viagens.
“A Folha do Motorista foi um dos
primeiros jornais a publicar minha história. Depois vieram outros, e sai até
no Fantástico. Mas, para minha surpresa, uma entrevista que dei em setembro do ano passado para a Rede
Record foi transmitida somente agora
em janeiro, e mudou a minha vida”,
contou Oswaldo.
Após a divulgação de seu interesse pelo inglês no Jornal da Record, o
taxista foi convidado a participar do
programa “Hora do Faro”, apresentado por Rodrigo Faro. “A produção
entrou em contato e disse que iriam

gravar uma conversa minha com um estrangeiro, para testar o meu inglês. Eu
aceitei a brincadeira”, lembrou.
No dia marcado Oswaldo foi até a
emissora, e acompanhado do
cinegrafista e do estrangeiro, fez uma
corrida até a Avenida Paulista, falando
apenas em inglês durante o trajeto.
Porém, para sua surpresa, o suposto passageiro era na verdade o apresentador
Rodrigo Faro, disfarçado. “Eu realmente
não o reconheci”, afirmou o taxista.
Faro foi até a casa de Oswaldo,
mostrou todos os seus livros, cadernos
e anotações em inglês, e no final revelou uma grande surpresa: um curso de

inglês em Londres. “Na hora eu não
aguentei a emoção, e chorei muito.
Esse era meu sonho, eu estava economizando, mas ainda não tinha o dinheiro para viajar”.
O programa irá ao ar daqui a uma
semana, e a Record já está fazendo
os preparativos para a viagem do
taxista, que irá sair do Brasil pela primeira vez. “Eu já tenho casacos para
suportar o frio londrino, e estou preparando um caderno com frases em
inglês que irei precisar. Estou muito
feliz em realizar meu sonho, e agradeço a todos que me acompanharam
nessa jornada” finalizou.

Participe você também! Entre em contato conosco e conte a
sua história. redacao.motorista@terra.com.br/ 11 5575-2653

Mudanças para a categoria
taxista publicadas no Diário Oficial
Não há mais tempo mínimo de ser
viço para a
serviço
alteração de cate
goria, entr
vidades
categ
entree outras no
novidades
O Diário Oficial do Município de São Paulo, em 03 de março, publicou a
Portaria nº 022/2015, da Secretaria Municipal de Transportes, que define novas regras para o transporte individual de passageiros na capital.
Agora, os taxistas poderão optar por qualquer categoria (comum, comumrádio, especial e luxo), independente do tempo de serviço. As únicas exigências são o curso específico e a troca de categoria no DTP (Departamento de
Transportes Públicos). Já o taxista vinculado a um ponto que se transferir para
a categoria comum-rádio permanecerá como titular do seu ponto.

Além disso, todos os taxistas vinculados a um ponto privativo, independente de titularidade do alvará, poderão participar, votar, serem votados e eleitos
para os cargos de Coordenador de Ponto ou Auxiliares de Ponto.
Para as empresas, cooperativas e associações das categorias comum-rádio, especial e luxo também há novidades. Elas poderão se habilitar na ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações), para oferecer o serviço de táxi por
meio de rádio ou por sistema de transmissão de dados com tecnologia adequada.

Veja a íntegra da Portaria nº 022/2015
Dispõe sobre o serviço de transporte individual de passageiros, em
veículos de aluguel providos de taxímetro, no Município de São Paulo e
dá outras providências.
JILMAR TATTO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei e;
CONSIDERANDO o disposto
na lei nº 7.329, de 11 de julho de
1969 e suas alterações; CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº
55.816, de 23 de dezembro de 2014;

RESOLVE:
Art. 1º - O taxista que possuir Cadastro Municipal de Condutores de Táxis - Condutax válido, poderá conduzir
veículo de qualquer categoria, comum,
comum-rádio, rádio-táxi especial, luxo,
independente do tempo de registro como
taxista, desde que realize o curso específico exigido para habilitar-se junto a
nova categoria e compareça no Departamento de Transportes Públicos - DTP
para promover a alteração de categoria.
Art. 2º - Todos os taxistas vinculados ao respectivo ponto privativo, in-

dependente de titularidade do Alvará
de Estacionamento poderão participar,
votar, serem votados e eleitos para os
cargos de Coordenador de Ponto ou
Auxiliares de Ponto.
Art. 3º - O taxista titular de ponto
privativo que se vincular à categoria
comum-rádio, permanecerá com a
titularidade do seu ponto.
Art. 4º - As empresas, cooperativas e associações das categorias comum-rádio, especial e luxo ficam autorizadas a se habilitarem perante a
ANATEL - Agência Nacional de Te-

lecomunicações, para operarem o
serviço de transporte individual de
passageiros, em veículos de aluguel
providos de taxímetro, por meio de
rádio ou por sistema de transmissão
de dados com tecnologia adequada.
Art. 5º - Casos omissos ou não
previstos nesta Portaria, serão regulamentados pelo Departamento de
Transportes Públicos - DTP, da Secretaria Municipal de Transportes.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

de 10 a 23 de março de 2015

Confira os veículos
homologados para
o serviço de táxi
em São Paulo
Visando elevar a qualidade do serviço, o Departamento de Transportes
Públicos (DTP) tem homologado diversos modelos de veículos para atuar no
serviço de táxi de São Paulo. Confira as últimas homologações:

DIÁRIO OFICIAL DE 28/02/15
Portaria nº 021/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL,
Versão TL MC S, Código DENATRAN 160659, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e COMUM-RÁDIO na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 07/03/15
Portaria nº 022/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca HYUNDAI, Modelo HB20S,
Versão 1.6A 1.6A, Código DENATRAN 155713, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO e ESPECIAL na Cidade
de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
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Veja o que fazer em caso de
enchentes e proteja seu patrimônio
Somente com se
gur
o
segur
guro
você não perde seus bens
Na tarde do dia 25 de fevereiro
São Paulo virou um caos. A forte
chuva que caiu pela cidade paralisou
os trens da CPTM, diminuiu a velocidade do metrô, causou transbordamento de córregos e, claro,
carros ficaram inundados pelas
ruas. Mas, o que fazer diante desse cenário?
Antes de mais nada é importante
fazer tudo o que for possível para não
ser pego pela enchente. Na chuva, o
correto é diminuir a velocidade e não
passar próximo a rios, córregos e locais com histórico de transbordamento. Também não é aconselhável dirigir por locais já com água, onde não
é possível enxergar o asfalto, buracos e lombadas.
Estar bem informado pode fazer
a diferença. Esteja atento às notícias
de rádio, televisão e internet, e mantenha-se afastado de áreas de risco.

As enchentes podem acontecer de forma rápida, por isso, ao menor sinal de
inundação, procure sair imediatamente do local.
Mas, em casos extremos, como se
ver em meio a uma rua inundada, mantenha o carro acelerado e não troque
de marcha. Se o veículo afogar, abandone-o e siga para lugares altos e secos. Permanecendo no veículo, você
e ele podem ser levados rapidamente
por uma enxurrada.
Dez centímetros de profundidade
são suficientes para a água chegar ao
assoalho do carro, causando perda de
controle e fazendo-o “morrer”. Cerca
de 50 centímetros de água (altura dos
joelhos) são suficientes para fazer um
carro flutuar, e um metro de água (altura dos umbigos) pode arrastar a
maioria dos veículos, inclusive caminhonetes e utilitários esportivos.
Recuperar um automóvel afetado

Foto: Mario Sergio de

por alagamentos pode variar de
acordo com o valor do carro, do
tipo de cobertura de seguro e dos
danos. O motor irá precisar de lubrificação, limpeza e alinhamento,
mas em alguns casos o sistema eletrônico pode sofrer perda total.
Nestes casos, ter um veículo inundado pode significar um alto custo para
o proprietário, que, na maioria das
vezes, não vale a pena ser desembolsado. A saída para quem possui um
seguro que cobre esse tipo de perda é
resgatar o valor de direito.
Não perca o seu patrimônio. Pro-

cure hoje mesmo a GNC, Gente
Nossa Corretora de Seguros, e faça
uma cotação. A GNC é especializada em seguros de veículos, residência, saúde e vida. Possuímos uma
estrutura capacitada a dar todo o
suporte que o taxista precisa no momento do sinistro.

GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE
SOLICITE SUA COTAÇÃO PESSOALMENTE, POR
TELEFONE OU E-MAIL

Rua Dr. Bacelar 21 - Vila Clementino (ao lado do sindicato dos taxistas)
Telefone: 11 5572-3000/ E-mail: gnc@gncseguros.com.br
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Salomão se reúne com novo superintendente do Ipem
Foto: Fabiana Cuba

Encontr
o tratou das af
erições de taxímetr
os e melhoria do atendimento
Encontro
aferições
taxímetros
atendimento,,
principalmente em épocas de mudança de tarifa
Em 03 de março o futuro vereador
Salomão Pereira foi recebido pelo
superintende do IPEM, Clóvis Volpi, e por
Valmir Ditomaso, Diretor Técnico do Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização. Foram discutidas as aferições de
taxímetros, demora no atendimento e local não
apropriado para atender a um grande número
de táxis devido à mudança de tarifa.
Salomão relatou as reclamações de
taxistas sobre a demora do atendimento
no posto de aferição da Vila Alpina, e o
desconforto da estrutura montada. Além
disso, há o descontentamento dos moradores da região com o grande número de
veículos que ficam parados nas ruas, e a
dificuldade de estacionamento devido à
ciclofaixa.
O vereador afirmou que o local não tem
condições para atender os mais de 33 mil
taxistas em uma mudança de tarifa. “A parte interna tem pouco espaço para o taxista
parar o carro, providenciar a documentação e receber o lacre do taxímetro. Precisamos encontrar uma condição melhor”.
Segundo Salomão, por mais que os
funcionários sejam ágeis no atendimento, chega uma hora que a fila acumula e gera insatisfação, dos taxistas
e da vizinhança. “Os moradores que
têm suas garagens bloqueadas chamam
a CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego) para multar os taxistas. Eu vi
isso acontecer no dia do agendamento

do meu táxi”, lembrou Salomão.
O superintendente do Ipem concordou
com a inadequação do local, mas informou
que, esse ano, não havia outra opção. “Tentamos realizar a aferição novamente no Autódromo de Interlagos, mas o espaço será
reformado e não foi possível. Buscamos
várias outras alternativas com a prefeitura,
mas fomos obrigados a permanecer no posto da Vila Alpina”.
O aumento da tarifa dos táxis também
foi outro fator que fez com que o posto de
verificação ficasse superlotado. Em fevereiro foram atendidos, além do número
normal, aproximadamente mil carros a
mais, que já tinham passado pelo posto
em janeiro e tiveram que retornar em fevereiro por causa da nova tarifa.
“Aumentamos o número de funcionários, colocamos mais computadores e quase
dobramos a capacidade diária de atendimento. Com isso, praticamente suprimos a demanda dos mil táxis a mais. A partir de março voltaremos à normalidade. Sabemos dos
inconvenientes, e entramos em contato até
com o DTP (Departamento de Transportes
Públicos) para tentar amenizar a situação”,
lembrou Valmir.
Segundo Clóvis Volpi está em estudo a
transferência do posto de verificação de
taxímetros para outro local, na Zona Sul, com
maior capacidade de atendimento. Além disso, novos equipamentos farão com que o
processo seja agilizado. “Não haverá ne-

cessidade do taxista fazer o percurso em rua,
e utilizaremos roletes, como existiam na inspeção veicular. Há tecnologia para isso”.
O Ipem já possui o terreno para o novo
posto, e contratou um arquiteto para elaborar o projeto. Após o Inmetro dar a palavra
final sobre os recursos financeiros, será realizada a licitação para a obra. “Talvez esse
novo local não esteja pronto para 2016, mas
em 2017 acredito que já teremos novidades”,
afirmou o superintendente.
O valor cobrado pelas oficinas para realizar a troca de tarifa nos taxímetros, reclamação de muitos taxistas, foi outra questão
levantada na reunião. Segundo Valmir
Ditomaso, o Ipem autoriza as oficinas com
base em critérios técnicos, mas não pode
determinar o valor cobrado pelos serviços
prestados. “Cada oficina estabelece sua po-

lítica de preços. Nessa parte não podemos
interferir”.
O futuro vereador Salomão também
aproveitou a oportunidade para solicitar
ao superintendente a liberação ao taxista,
na troca de carro, da retirada do taxímetro
direto na oficina, para evitar gastos e transtornos. Clóvis Volpi afirmou que esse serviço já está sendo feito, mas que irá reforçar a informação caso algum local não esteja cumprindo o procedimento.
Salomão se comprometeu, como vereador da cidade de São Paulo, a auxiliar o
Ipem no que for necessário, inclusive buscando alternativas de locais provisórios para
realizar o atendimento aos taxistas. Além disso, se pôs à disposição para lutar pelas demandas do órgão, que necessitam de força
política para serem postas em prática.
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Antes da posse, vereador Salomão
se reúne com diretor do DTP
Melhorias para o ser
viço de táxi e punição para
serviço
os vveículos
eículos cclandestinos
landestinos fforam
eunião
oram o tema da rreunião
Salomão Pereira, que tomará posse como vereador ainda este mês, foi
recebido pelo diretor do DTP (Departamento de Transportes Públicos),
Daniel Teles. A reunião aconteceu em
02 de março na sede do órgão, no
bairro do Pari, e teve como pauta as
melhorias que precisam ser
implementadas para o serviço de táxi
do município de São Paulo.
“Solicitei essa reunião com o
Daniel Teles antes da minha posse
para me colocar à disposição como
vereador. Irei fazer o que estiver ao
meu alcance para facilitar a vida dos
taxistas da capital, resolver pendências que há muito esperam por uma
solução e colocar em prática novas
ideias, que sempre são bem vindas”,
lembrou Salomão.

O diretor do DTP informou que,
hoje, o maior problema enfrentado pela
categoria na cidade é o transporte clandestino de passageiros. Para combater essa irregularidade, além da fiscalização, são necessárias leis que inibam
a atividade de carros particulares como
se fossem táxis.
“Tudo o que é ilegal nós fiscalizamos. Foram fiscalizados mais de 144
mil veículos em 2014. O maior problema das multas não é o valor, mas a
falta da lei. Precisamos de uma lei específica, para que as ações tomadas
sejam mais efetivas. Hoje nós não temos instrumentos legais para bloquear
os infratores”, afirmou Daniel Teles.
O diretor do DTP, com base em
sua experiência à frente do órgão, forneceu para Salomão Pereira subsídios

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

Foto: Fabiana Cuba

para a elaboração de uma lei que combata definitivamente o transporte clandestino de passageiros. Após sua aprovação, ficará praticamente impossível
para pessoas, físicas ou jurídicas, atuarem nessa área.
Salomão também adiantou para o
diretor o teor de seus projetos de lei,
que serão apresentados na Câmara
dos Vereadores logo após sua posse.
Mais uma vez Daniel Teles contribuiu
com sugestões para a melhoria do
transporte individual de passageiros na
capital, e também para outros meios
de transporte.
O diretor reiterou que, independente de filiações partidárias, está à

disposição para analisar os projetos que serão apresentados na Câmara, visando à melhoria dos diversos modais de transporte. “Nossos pareceres são exclusivamente
técnicos, e meu gabinete está aberto a todos”, afirmou.
Ao final, Daniel Teles fez questão de cumprimentar Salomão pela
vaga na Câmara dos Vereadores.
“Parabéns pela conquista. Chegar
a vereador na cidade de São Paulo
não é fácil. Um bom vereador
pode fazer muito em favor do
povo, principalmente para os
taxistas, sua base eleitoral. Boa sorte, e bom trabalho”, finalizou.

Página 22

FOLHA DO MOTORISTA

de 10 a 23 de março de 2015

Para descontrair...
A professora pergunta para o Joãozinho:
João
zinho
Joãozinho
zinho,, quanto é um menos um?
Não sei, professora.
Bom, vou dar um exemplo: eu tenho uma
man
ga, mas se eu como essa man
ga, o que sobra?
mang
mang
O car
oço
essora.
caroço
oço,, pr
prof
ofessora.
of

Pavê de chocolate branco
e frutas vermelhas
Oferecimento: Adria
Creme:
900 g de chocolate branco picado
2 embalagens de creme de leite (400
g)
½ xícara (chá) de champanhe ou espumante branco seco
Calda:
250 g de framboesa
200 g de amora
100 g de mirtillo (blueberry)
suco de 1 limão
½ xícara (chá) de açúcar
Montagem:
1 ½ embalagem de biscoito Maizena
(300 g)
250 ml de creme de leite fresco
2 colheres (sopa) de açúcar
100 g de chocolate branco em raspas

Creme: coloque o chocolate em um
refratário, junte o creme de leite e leve
ao micro-ondas, potência média, por
4 minutos, mexendo na metade do
tempo. Misture o champanhe, cubra
com filme-plástico e leve à geladeira
por 1 hora.
Calda: em uma panela coloque a framboesa, a amora, o suco de limão e o
açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe
ferver por 5 minutos, mexendo apenas para misturar. Aumente o fogo,
acrescente os mirtillos e deixe por mais
5 minutos. Deixe esfriar.
Montagem: em um refratário retangular grande alterne camadas de biscoitos, creme de chocolate, biscoitos e
calda de frutas vermelhas. Termine
com o creme de chocolate. Bata o
creme de leite com açúcar até o ponto de chantilly, espalhe sobre o pavê
e polvilhe chocolate.
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Carro de placa cinza não pode
fazer serviço remunerado
Assim que tomar posse Salomão irá
solicitar ao MP que proíba o Uber
Apesar de a
prefeitura de São
Paulo declarar
que o aplicativo
Uber está operando irregularmente na capital, a empresa continua a desafiar as autoridades. Segundo o futuro vereador
Salomão Pereira, que tomará posse na Câmara Municipal como suplente em março, será preciso uma
ação mais firme para que a lei seja
cumprida.
Salomão, assim que tomar posse,
irá solicitar medidas ao Ministério Público (MP) para proibir o aplicativo,
já que o serviço de transporte de passageiros é exclusivo de taxistas autorizados pela prefeitura. “As fiscalizações estão acontecendo, mas não há
como estar em todos os lugares ao
mesmo tempo. Precisamos nos unir
contra a ilegalidade”, afirmou.
Com a força política do mandato
de vereador, Salomão acredita que

será mais fácil solucionar a questão dos
aplicativos que são usados para o transporte clandestino. “Esse aplicativo precisa ser terminantemente proibido. Vários países já fizeram isso, como a Alemanha, Espanha, Tailândia, além de algumas cidades da Índia”, lembrou o
vereador.
Os taxistas da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, já perderam 64% dos passageiros para o Uber.
De acordo com Salomão, não podemos esperar a situação chegar a esse
ponto para tomar uma atitude. “Eu estarei na Câmara para lutar pelos
taxistas, e banir o Uber será uma de
minhas prioridades”, garantiu.
Entre em contato com a redação
da Folha do Motorista e dê suas sugestões sobre a mobilidade urbana, segurança, táxis clandestinos e projetos de lei:
redação.motorista@terra.com.br
Rua Dr. Bacelar 47
Vila Clementino
(11) 5575-2653
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Vereador Salomão Pereira
será empossado esta semana
Salomão assumirá como vereador suplente
para defender os interesses dos taxistas
Foi uma luta de vários anos em defesa dos taxistas. Em 2000, quando
disputou sua primeira eleição para vereador, Salomão Pereira recebeu 7.500
votos. Em 2002, como candidato a
deputado federal, alcançou 20 mil votos, e em 2004, novamente para vereador, foram 14.500 votos.
Já em 2006, como candidato a deputado estadual, recebeu 23.500
votos. Em 2008, a vereador, chegou a 17 mil votos, e assumiu a suplência por 90 dias, onde apresentou 16 projetos em favor dos taxistas e
da população em geral.
“Não desisto de meus ideais, principalmente diante da evolução de minha votação. Em 2012, como candidato a vereador, recebi quase 24 mil
votos, e por isso estarei assumindo o
cargo de vereador por dois anos”, de-

clarou Salomão.
“Meu gabinete será aberto a todos, e pautado nos interesses da categoria taxista. Vamos fazer a diferença. Espero poder contar com os
taxistas, familiares e amigos nas eleições de 2016. Preciso desse apoio
para dar andamento aos meus projetos, que ficarão paralisados se eu não
me eleger”, explicou.
Como não foi eleito em 2012, os
16 projetos apresentados por
Salomão estão arquivados, aguardando o seu retorno. “Agora, irei solicitar o desarquivamento e dar andamento. Tenho outros 23 projetos
prontos para serem apresentados, e
o taxista vai poder acompanhar todo
o meu trabalho como vereador pela
Folha do Motorista”, finalizou
Salomão Pereira.

Taxistas fecham o cerco contra aplicativo Uber
Aplicati
oibição da pr
ef
eitura
Aplicativvo continua atuando em São Paulo
Paulo,, mesmo com a pr
proibição
pref
efeitura
A empresa que organizou o casamento do cantor Tiaguinho e da atriz
Fernanda Souza, em 24 de fevereiro, contratou o aplicativo Uber para
realizar o transporte dos convidados.
A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo (SMT) já afirmou a
ilegalidade dos aplicativos de caronas, mas o Uber continua a desafiar
a lei e a atuar livremente na capital.
Com isso, os taxistas resolveram
se unir, e estão comparecendo em
grande número aos locais de eventos. No casamento das celebridades,
vários táxis se posicionaram próximos
à igreja onde foi realizada a cerimônia, e depois ocuparam as imediações
do local da festa, no Itaim Bibi.
Com isso, os convidados acabaram utilizando o transporte regular, e
os carros do Uber não foram acionados. A fiscalização esteve no local,
mas não flagrou veículos clandestinos
transportando passageiros. Não houve qualquer incidente na ação.
Baile de carnaval
também teve presença de
taxistas contra o Uber
O baile de carnaval da revista Vogue, que aconteceu em 05 de fevereiro, também contou com a presen-

ça de taxistas, que não permitiram a
atuação de carros irregulares no local.
A organização do evento havia feito
uma parceria com a Uber para o atendimento dos convidados.
Taxistas bloquearam a rua, para
impedir a chegada dos veículos irregulares no local. A polícia foi acionada, houve um princípio de tumulto, mas
no final não aconteceram apreensões.
Reunião em Brasília
pede o fim do Uber
Em 04 de fevereiro o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Táxis no Estado de São
Paulo (Simtetaxis), Antônio Matias,
juntamente com outros sindicalistas, se
reuniram com o presidente da Confederação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), Omar
José Gomes, em Brasília. Em pauta, a
proibição do aplicativo Uber.
No encontro foram tratados temas
como a falta de segurança para os usuários desse tipo de transporte irregular, a concorrência desleal (já que os
motoristas do Uber não pagam impostos como os taxistas regularizados), e o
desrespeito à lei 12.468/11, que regulamentou a profissão de taxista no país.
Como resultado do encontro foi en-

viado um ofício ao Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Marivaldo
de Castro Pereira (leia abaixo), solicitando a retirada do aplicativo Uber da

Internet. O documento foi assinado
pelo presidente da CNTTT, Omar
José Gomes, que se posicionou a favor dos taxistas.

Ofício/ CNTTT nº 006/2015
Ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Executivo do Ministério da Justiça
Marivaldo de Castro Pereira
Ref. Solicitação de retirada do aplicativo Uber – Urgente
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres –
CNTTT, legítima representante do segmento dos trabalhadores rodoviários, ferroviários e metroviários, com 12 federações filiadas e 334 sindicatos vinculados,
responsável pelo transporte de cargas e passageiros no país, vem através deste
expor e requerer a retirada do Aplicativo Uber disponibilizado pelo Google, pelo
que se segue.
O aplicativo Uber possibilita conectar pessoas a motoristas que oferecem
transporte remunerado de passageiros em carros particulares, privados e não
autorizados. O passageiro se cadastra no aplicativo e informa os dados do seu
cartão de crédito ou de uma conta PayPal, únicas formas de pagamento possíveis, em seguida informa o local onde está aguardando e solicita atendimento
por um carro cadastrado no aplicativo, sendo que, os motoristas não são profissionais, os veículos não passam por vistoria técnica e fiscalização periódica obrigatória no Detran.
Diante do exposto, solicitamos o empenho desse Ministério em determinar a
imediata retirada do aplicativo Uber dos servidores da Internet (Google), uma
vez que infringe as Leis Municipais nº 7.329/69; 15.676/12; Leis Federais nº
12.468/11; 9.503/97, conforme cópia anexa do processo administrativo nº 20140.227.265-7 em trâmite do DTP do SPtrans.
Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.
Omar José Gomes
Presidente da CNTTT
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Feirão do táxi em 11 de abril:
venha fazer o melhor negócio
Providencie suas cartas de isenção e compre
seu carro novo com condições especiais
Em 11 de abril será realizado o
16º Feirão do Táxi, que é considerado o maior evento de negócios da
categoria. Providencie suas cartas de
isenção para garantir o faturamento
e aproveitar as vantagens exclusivas,
que são válidas somente para as vendas fechadas durante a festa.
O Feirão deve contar com a participação de todas nas montadoras,
que preparam condições especiais
de pagamento e financiamento, descontos exclusivos e brindes que não
são oferecidos nas concessionárias.
Além disso, em um só local os
taxistas podem comparar e escolher
o carro que melhor atende às suas
necessidades.
Empresas convertedoras em
GNV (Gás Natural Veicular), novidades no setor de aplicativos para
táxis, GPS e vários outros produtos

também marcam presença, e são oferecidos com promoções no evento.
Cada edição do Feirão do Táxi recebe, em média, sete mil pessoas, e vende aproximadamente 350 carros: nenhum evento da categoria gera tantos
negócios.
O Feirão do Táxi acontece duas
vezes por ano, e é o momento de confraternização dos taxistas, amigos e familiares. Nesse Feirão serão servidos
churrasco, o tradicional boi no rolete,
frutas e refrigerantes. As crianças poderão se divertir em uma área especialmente preparada para elas, e o Trio
Elétrico Salomão animará a festa.
Expositores
As empresas interessadas em participar do evento podem entrar em contato com a Folha do Motorista:
(11) 5575-2653
salomaosilva@terra.com.br

Foto: Mario Sergio de Almeida

Local: Clube CMTC - Avenida Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena
Estacionamento gratuito no local

Procure advogados especializados para fazer inventários de taxistas
Er
da definiti
ará
Errr os em in
invventários podem le
levvar à per
perda
definitivva do alv
alvará
No máximo 30 dias após o falecimento do titular a família deve procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos) e indicar um segundo
condutor, que possua Condutax. Após
este prazo é exigido o inventário, que
leva tempo para ser finalizado.
De acordo com a lei 7.329 a transferência de alvará deve ser finalizada
em até três anos; depois desse tempo
o alvará entra em processo de caducidade. Para antecipar a transferência
o advogado, após dar entrada no in-

ventário, pode solicitar ao juiz um
alvará judicial.
Procure o departamento jurídico
da Coopetasp e tire suas dúvidas.
Nossos
advogados
são
especializados em inventários de
taxistas. Erros em inventários podem
levar à perda definitiva do alvará.
O atendimento jurídico da
Coopetasp atende apenas com hora
marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana - Telefone: 2081-1015
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Se você é aposentado ou vai
se aposentar, procure a COOPETASP
ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E
PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA
Assistência exclusiva
para aposentadorias, todas
as quartas-feiras:
* Contagem de tempo para aposentadoria
* Recurso administrativo junto ao INSS
* Revisão de aposentadoria (incluindo judiciário)
* Aposentadoria especial por tempo, acidente, doença, etc...
* Beneficio do INSS por acidente

Pontuação na CNH
Se você estourou a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e
recebeu notificação do Detran, não deixe o seu processo correr a revelia.
Apresente defesa para reduzir sua penalidade.
Não há meios legais de exclusão de pontos; é necessário o cumprimento de penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para
formular recurso.
Foto: Mario Sergio de Almeida

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal (na hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda (na hora)
* Carta de lucro cessante (na hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento (pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica ou bancos
privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil
*Atendimento jurídico

* Recursos de multas
* Despachante
* Renovação de cadastro
* CNH e CFC
* Folhas corridas
* Restituição de IPVA para carros
particulares em caso de roubo
* Restituição de sinistro negado pela
seguradora
* Seguro de vida

Clube Plêiades Parque Aquático
Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, campos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, restaurante, lanchonetes, playground e estacionamento gratuito.
Mensalidade familiar: R$ 47,10 (inclui o cooperado, conjugue, filhos e
netos menores de 21 anos) + Carteirinha individual: R$ 10 (pago uma
única vez).

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
Os inadimplentes pagarão uma taxa de serviço, e o
documento é liberado na hora.
Atendimento médico
Clínica São Francisco (todas as
especialidades):
Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, esposa e filhos, com direito a incluir
até seis dependentes, sem carência de idade.
Exames: 50% de desconto, com resultados analisados pelos médicos
da clínica.
Cartão Magnético que dá direito a atendimento em um dos três endereços, com validade de um ano: titular R$ 20 e dependente R$ 10.
Atendimento odontológico
Clínica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora
marcada gratuitos. Preço especial para tratamento. Atendimento para o
titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 – Santana - Telefones: 2362-1922/
2099-1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários
para taxistas e formas especiais de pagamento.

Nota Fiscal Eletrônica
Se a empresa que você atende
exige nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp. A condição de pa-

gamento é a acordada entre o
taxista e a empresa. Cobramos
uma taxa de serviço.

-se
e
i
c
o
s
As
A Coopetasp oferece três condições de planos para associação: três, seis e
12 meses, com mensalidades a partir de R$ 33, mais taxa bancária.
Compareça em nossa sede: Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana.
Telefone 2081-1015. E-mail: atendimento@coopetasp.com.br.
Você também pode se associar pelo site: www.coopetasp.com.br (basta seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto bancário, débito em conta corrente ou transferência bancária.
Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.
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Uma homenagem ao
Dia Internacional da
Mulher: 08 de março
Ser Mulher
Falo de ser mulher, não daquela mulher
Faço minha homenagem através da poesia
Ela que sempre nos ajuda
Engrandece o nosso dia a dia
O homem se completa
Com a verdadeira mulher ao seu lado
Dê valor a mulher
Seja na amizade, no namoro ou casado
Mulher que sofre com a dor do parto
Assim a ela foi concebida
Ao nascer uma criança
É dela que vem mais uma vida
Mulher que trabalha fora, e também em casa
Reconheço que é dobrado
Que Deus ilumine seu esforço
Trabalho do lar também é sagrado
No paraíso viveu uma mulher
Comeu da fruta que não podia
Somos todos filhos de uma mulher
Mulher seu dia é todo dia
Mulher que sonha, mulher que luta
Também sofre com a paixão
Mulher avó, mãe, filha e irmã
Temos que amar de todo coração
Ari Lopes da Fonseca
Taxista, trabalha em um ponto na Avenida Jaceguai há 35 anos.
Autor do livro “Poemas Verdades da Vida”, já prepara
o lançamento de seu segundo livro de poesias.
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Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial
mudanças estruturais em alguns pontos de táxi da cidade
de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 03/03/15
Portaria nº 020/15 – DTP. GAB.
Fixa em caráter provisório experimental o Ponto Privativo de Táxi
nº 3021, (C.L.P. 17.10.087-0), categoria comum, na Rua Lee Forest,
lado par, entre a Rua Willian Kelvim e a Avenida Engenheiro Luiz
Carlos Berrini, capacidade para 07 vagas, índice de rotatividade igual
a 2,28 carros por vaga, totalizando 16 carros.

de 10 a 23 de março de 2015

Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
Verifique as transferências de alvarás dos últimos dias. Se o seu nome está
na lista, procure o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo é de 30 dias.
DIÁRIO OFICIAL DE 26/02/15
2014-0.289.607-3 Walfredo Ferrutti.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 041.280-28. Indeferido.
2014-0.294.581-3 Vicente Fustes
Fernandez. Transferência de alvará de estacionamento nº 041.035-21. Indeferido.
2014-0.349.063-1 Heleno Simões de Araujo. Transferência de alvará de estacionamento nº 037.656-28. Indeferido.
Júlio Petniunas. Transferência de
alvará de estacionamento nº 017.929-20.
Indeferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 04/03/15
2014-0.188.753-4 Ricardo Ramos. Transferência de alvará de estacionamento nº
028.472-21. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 05/03/15
2014-0.272.002-1 Geraldo Rodrigues da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 009.961-22. Deferido.
2014-0.332.243-7 Maria José Caldeira
da Nóbrega. Transferência de alvará de estacionamento nº 012.237-20. Indeferido.
2014-0.351.180-9 Jarbas Pires de Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento nº 017.979-21. Deferido.
2015-0.009.741-8 Gerson Gomes dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 006.160-28. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 07/03/15
2015-0.009.989-5 Eduardo Luiz Barros
Gonçalves. Transferência de alvará de estacionamento nº 017.098-28. Indeferido.
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Conheça o aplicativo TAXISP
e melhore seu faturamento
O único aplicati
aplicativvo criado
por rrepr
epr
esentante da cate
goria
epresentante
categ

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

Alvara Livre ou c/ponto para
transferencia, temos clientes
interresados- consulte Wlademar
Mendes, Rua: Siqueira Bueno,
2181-sala: 3-Mooca - Fone: 36375768 / 9.8585-5988.
Alvará co-proprietario ou 2 º motorista
, fazemos adminitração - consulte
Wlademar Mendes, Rua: Siqueira
Bueno, 2181-sala: 3-Mooca - Fone:
3637-5768 / 9.8585-5988.
Tenho Cobalt 2015, procuro coproprietario ou 2° motorista F:
9.4802-1950 c/ Erick Felipe.
Co-proprietario ou 2ºmotorista
Seu Alvara, nos procure, temos
as melhores condições, para coproprietario e 2º motorista. Tels.:
(11) 7726-4620/7820-4320.
Vendo /Troco terreno em Vargem
Grande Paulista com 360 mts. do
bairro Condinha Km 45
Rod.Raposo Tavares F: 9.91198187 / 9.4723-7177 c/ Carlos.
Preciso comprar 50 peças de
taximetros mecanico antigo, capelinha
– Urgente pagamento á vista F:
9.9648-0160 c/ Edson.
Vende-se Master 2014 ja com
serviço - 2014 - R$81.000
Detalhes do veículo: Categoria:
Caminhonete Ano:2014
Combustivel: Diesel
Quilometragem 136.000

Veiculo agregado em uma transportadora com
diaria de R$ 260,00 por saida,e mais R$ 4,00
por entrega na grande são paulo, e contrato
com uma empresa que administra frigobar de
hoteis , carregamento e taboão da serra, sp e
entregas em BH , Curitiba, Londrina, Foz do
iguaçu e poços de caldas. nesta retirada bruta
de 7.000,00.
Licenciada ate mes10/2015

Fone: 94738-2592/ 99698-1122
c/ José Alberto

Ofereço-me como 2°motorista, resd
zn norte f: ID 7*930841 / 9.63456127 c/ Gilberto.
Procuro co-proprietario Vendo
MERIVA 2011, e procuro coproprietario Tels.: (11) 7820-4320.
Alvara livre c/ponto para transferencia
–Ponto Rua: Haddock Lobo F: 9.92144990 / 2216-6336 c/ Airton.
Ofereço-me como co-propretario ou
2°motorista e compro carro, tenho
experiencia e referencia F: 9.61209999 (oi) c/ Edmilson.
TRANSFIRO ALVARÁ, ponto livre.
Tels.: (11) 96828-1200/95863-6429.
Taxi completo 2011/012/013 R. Dr.
Bacelar, 123 Vl. Clementino
Ap.R$ 240 mil, troco, financio, 2
dorm.demais dependencia F:
9.9185-6699 / 5574-8585.
Vendo prefixo Use taxi F: 9.98939696 / 9.9930-0842 c/ Claudio.
Logan 1.6 completo c/ KitGas,
financio F: 9.7178/2757 c/ Juliano.
Ofereço-me c/ preposto ou 2°
motorista, casado, casa propria, c/
experiencia F: 9.5881-2470 (tim) c/
Eduardo.

VENDE-SE PERUA
KOMBI
piskup, ano 1997, otimo
estado, pequeno reparo na
carroceria, motor novo, gás
natural/gasolina, placa
aluguel final 8, municipio de
Cotia Tratar: 5575-2653 c/
Salomão
ou Ana Claudia.

Alvara procuro co-proprietario
Vendo IDEA ATTRACTIVE 2013, e
procuro co-proprietario. Tels.: (11)
96828-1200.
Vendo meriva 2011, transfiro alvara
c/ponto Itaim Bibi em frente ao Hotel
F: 9.8541-4170 (tim) / 9.6719-8620
(oi) / 7734-5191 – ID 97*104390 c/
João.
Compro carros ex - taxi melhor
avaliação pagamento a vista. Fone
ou whatsapp 9-4330-9398.
Vendo Livina 2013 otimo estado,
completa e transfiro alvara c/ponto
Jardins F: 9.9351-6399 c/ Francisco.
Procuro co-proprietario Vendo
ZAFIRA 2011 e procuro coproprietario Tel.: (11) 7726-4620.

O aplicativo TAXISP foi criado por Salomão Pereira e pela empresa You
Mobi para melhorar o faturamento dos taxistas. O app é gratuito e está disponível para celulares e tablets, com Android e iOS.
O objetivo do TAXISP é aumentar o número de corridas para os taxistas
legalizados, além de combater os veículos clandestinos que realizam o transporte de passageiros. Para se cadastrar no aplicativo, é necessário que o taxista
apresente o condutax e o alvará de estacionamento, dentro da validade.

Compro carro
de taxi
E transfiro alvara
Fone: 9.9156-2609
(claro) / 9.5910-4898
(tim) c/ Lauro.

É simples se cadastrar no TAXISP.
Escolha uma das opções:
* Baixe o TAXISP pela Apple Store ou Google Play e utilize o menu de
cadastro do próprio aplicativo;
* Preencha o formulário de cadastro na página www.taxisp.com.br;
* Envie um e-mail com todos os seus dados para taxisp@youmobi.com.br;
* Compareça pessoalmente na Coopetasp, na
Rua Napoleão de Barros 20, Vila Mariana.

